ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE KAPLICE
VÁS ZVE NA
JARNÍ TOULÁNÍ PŘÍRODOU KAPLICKA S PEJSKY
pochod s prvky dogtrekkingu-jde o sport,který vede účastníky
k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních/orientačních
schopností.Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.
Překonávají se mimořádné vzdálenosti v časovém limitu.
KDY: v sobotu

18.6.2016

KDE: přejímka,start a cíl proběhnou v klubovně ZKO KAPLICE N a Střelnici 618
Adresa: ZKO - Kaplice 618 Na Střelnici
GPS: 48°44'7.832"N 14°28'40.671"E
PŘEJÍMKA: 7:00 - 8:00 hodin
Při přijímce účastník obdrží plán trasy,mapu a startovní list.
PŘED STARTEM 8:00 -8.30 hodin -budou upřesněny některé pokyny ohledně trasy a dodržování
podmínek pochodu
START: cca v 9:00 hodin
závodníci/jednotlivci, a rodiny s dětmi/budou startovat po jedné minutě.Čas startu každého týmu
bude vývěšen po příjímce.
KATEGORIE:cca 10-15km jednotlivci
cca 10-15km rodiny s dětmi
přesná délka bude upřesněna po natrasování
POCHOD:
*Tým-jednotlivci,rodiny s dětmi absolvují celou trasu" po svých"
*Umístění týmu je posuzováno dle času,ve které určenou trasu zdolá,plus trestný čas.
*Pes po celou dobu pochodu musí být spojen s psovodem/pevné vodítko,flexi vodítko atd./
*Psovod po celou dobu pochodu ponese povinnou výbavu.
*Psovod je povinen označit si na kontrolních bodech startovní list,který dostane při přijímce a na jednom
kontrolním místě podrobit kontrole povinné výbavy.
*Psovod může jít s jedním nebo více psy,/rodiny s dětmi/s jedním nebo více psy může jít kterýkoliv
psovod s rodiny/Psovod nese povinnou výbavu a je mu měřen čas .Ostatní osoby jsou považovány za
doprovod,není jim měřen čas a nesmí pomáhat nést povinnou výbavu
*Tato trasa je vhodná především pro rodiny s dětmi,pro seniory a pro každého kdo chce společně se
svým psím kamarádem prožít krásné chvíle při pochodu přírodou.Dále pro mladé nebo naopak staré
psy,pro plemena,která nezvládnou ujít delší trasy
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
*Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem nebo účastníkem akce,ani za úhyn nebo ztrátu
psa v době konání akce
*V době konání akce není povoleno volné pobíhání psů
*Z akce se vylučují feny ve vyšším stupni březosti,kojící feny,agresivní jedinci
*Hárající feny se zúčastní pochodu jako poslední
*Účastníci jsou povinni dodržovat púořádek v prostoru startu/cíle,a také po celé trase závodu.
*Závodníci mladší 15let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let,která za něho bude
zodpovídat po celou dobu pochodu
*Každý tým se bude účastnit pochodu na vlastní nebezpečí

*Účastníci pochodu jsou povinni dodržovat ustanovení těchto propozic a pokynů pořadatelů.k čemuž se
zavazují podáním přihlášky
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
*Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva
*Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahující záznam,že pes ja
v imunitě proti vzteklině a dále je v imunitě proti psince,parvoviroze a leptospiroze.
*Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak,aby nedocházelo k vzájemnému napadání
nebo případnému poranění osob.
POVINNÁ VÝBAVA:
mapa/bude předána při přijímce/,0,5litru vody,miska,nápoj pro psovoda,náplast s polštářkem 4ks,náhubek pro psa,pláštěnka,nabitý telefon,jehož číslo uvedl závodník v přihlášce,případně při
přijímce.
ČASOVÁ PENALIZACE:
Za chybějící položku povinné výbavy nebo vynechaný kontrolní bod bude tým penalizován- 15 trestných
minut.Za špatnou odpověd bude tým penalizován- 10trestných minut .Za odepnutí psa z vodítka
penalizace- 30trestých minut/opakované odepnutí psa z vodítka DISKVALIFIKACE.
DISKVALIFIKACE za neposkytnutí pomoci jinému týmu ,který je v nouzi,za hrubé zacházení se psem.
NOUZE TÝMU:
v krizových situacích je možnost zavolat pro odvoz za poplatek 30Kč/tým na telefonní číslo,které bude
mít každý tým na startovním listu.
ČASOVÝ LIMIT:
Pro trasu jednotlivci -5hod
Pro trasu rodinny s dětmi -6,5hod
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
pro každou kategorii zvlášt a podojití posledního týmu
STARTOVNÉ:
psovod a jeden pes 150,-Kč ,za každého dalšího psa 50,-Kč
rodiny s dětmi a jeden a více psů jednotná cena 250,-Kč.
Startovné pro členy ZKO Kaplice
Psovod a jeden pes 100,-Kč,za každého dalšího psa 25,-Kč
PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBA:
Přihlášku a potvrzení o platbě posílejte na adresu: Jana Ferenčíková ,
Keblany 6,Slavče.37401.............................................
nebo na e-mail Jana Ferenčíková - fripik@seznam.cz
Platbu posílejte na účet. 263293589/0300,variabilní symbol:uvádějte Vaše telefonní číslo ,které máte
udané na přihlášce,
do zprávy pro příjemce uvedte jméno psovoda
Členové ZKO Kaplice vyplněnou přihlášku a platbu mohou odevzat přímo ..-..Jana Ferenčíková
...........................................................................
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB
10.6.2016
PO DOKONČENÍ POCHODU BUDE NÁSLEDOVAT OBČERSVENÍ /káva,čaj,limonáda,pivo alkoholické
i nealkoholické.koblížky.../A DÁLE OPÉKÁNÍ
KLOBÁS A JINÝCH UZENIN.
AKCE BUDE PROBÍHAT ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

PŘIHLÁŠKA
JARNÍ TOULÁNÍ PŘÍRODOU KAPLICKA S PEJSKY/s prvky dogtrekkingu/
konané dne:.................................
JMÉNO PSOVODA:......................................................................................................................
Číslo telefonu,který bude mít u sebe během pochodu:...................................................................
e-mail:...............................................................................................................................................
Adresa:....................................................................
JMÉNO PSA:........................................................................................................................................
Plemeno::............................................................................................................................................
Datum narození:....................................................................................................................................
DALŠÍ PSI:
JMÉNO PSA:..........................................................................................................................................
Plemeno:................................................................................................................................................
Datum narození:......................................................................................................................................

Jméno psa
plemeno:................................................................................................................................................
Datum narození:....................................................................................................................................
Jméno a adresa osoby,která doprovází účastníka pochodu mladšího 15 let:
KATEGORIE:/nehodící šrrtněte/
jednotlivci a rodina s dětmi
Tými ,s kterými chci startovat v těsném závěsu:
Přihlášku a kopii o zaplacení posílejte na adresu:..........................................................
e-mail: Jana Ferenčíková - FRIPIK@seznam.cz
Platbu posílejte na účet. 263293589/0300 var.s.číslo Vašeho mob.telefonu,který jste udali na přihlášce,zpráva
pro příjemce:jméno psovoda

